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RÖVID INDOKOLÁS 

A politikai és gazdasági ügyekben való európai integráció az igazságszolgáltatás és általában 

az igazságügy területén való teljes integrációt tesz szükségessé. 

Politikai szerveknek nem szabad beleszólniuk az igazságügyi hatóságok munkájába, ezért az 

előadó úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak sem szabad beleszólnia az Eurojust 

döntéshozatali folyamatába. 

A bűnözés, különösen a gazdasági jellegű bűnözés a gazdasági és társadalmi fejlődés akadálya, 

mivel megsérti a társadalmi együttélés szabályait és torzítja a piaci szabályokat. Hatékonyan 

kell ellene fellépni megfelelő jogszabályokkal és gyorsan és pártatlanul fellépő bíróságok 

segítségével. 

Az Európai Bizottság javaslata szerint az Európai Ügyészség nem az Eurojust tagja, és csak 

szavazati jog nélküli megfigyelőként vehet részt az üléseken a 12. cikk (2) bekezdésének és a 

16. cikk (7) bekezdésének megfelelően.  

Az EUMSZ 86. cikkének (1) bekezdése szerint azonban az Európai Ügyészség az Eurojustból 

hozható létre, továbbá a kapcsolat fenntartása és annak biztosítása érdekében, hogy 

ténylegesen véget vessenek a határokon átnyúló bűnözésnek, az Európai Ügyészségnek az 

Eurojust tagjának kell lennie.  

A javaslat 41. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy „Az Eurojust indokolatlan késedelem 

nélkül foglalkozik az Európai Ügyészségtől származó segítségnyújtás iránti megkeresésekkel, 

és adott esetben úgy dolgozza fel e megkereséseket, mintha azokat az igazságügyi 

együttműködés tekintetében hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságtól kapta volna”. 

Mindazonáltal az Eurojustnak és az Európai Ügyészségnek szorosabban kell együttműködnie. 

A javaslat I. melléklete felsorolja azokat a súlyos bűncselekményeket, melyek az Eurojust 

hatáskörébe esnek. Ezek között szerepel „az Unió pénzügyi érdekei elleni bűncselekmény” is. 

A javaslat 3. cikkének (1) bekezdése szerint azonban nem tartoznak az Eurojust hatáskörébe 

„azon bűncselekmények, amelyek az Európai Ügyészség hatáskörébe tartoznak”.  

Az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó bűncselekményeket azonban az EUMSZ 86. cikke 

pontosan „az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekként” határozza meg, ami növeli 

a két szerv közti joghatósági összeütközések valószínűségét.  

A Bizottság úgy véli, hogy a mind az Unió, mind a tagállamok pénzügyi érdekeit sértő 

bűncselekményeket érintő ügyeket az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi 

rendeletre irányuló javaslat (COM(2013)0534) 13. cikkének értelmében vissza lehet utalni a 

nemzeti hatóságokhoz.  

Ilyen esetekben az Eurojust koordinátorként léphetne fel, mivel illetékes az Unió pénzügyi 

érdekeit sértő bűncselekmények vonatkozásában.  

A Bizottság e magyarázata azonban nem helytálló, mivel: 

a) az Európai Ügyészség létrehozásáról még folynak a megbeszélések és nem valószínű, hogy 

a 13. cikkben említett megoldás a végső verzióban megmarad;  

b) az Európai Ügyészség szorosabb együttműködés keretében csak korlátozott számú 

tagállamban lesz aktív;  

c) ez az eljárás túl lassú lehet ahhoz, hogy hatékony legyen. 
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Bár a javaslat újból megerősíti az Eurojust teljes autonómiáját és függetlenségét (lásd a (30) 

preambulumbekezdést), a Bizottság szeretné uniós ügynökséggé alakítani az Eurojustot a 

Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2012-ben az ügynökségekkel kapcsolatban elfogadott 

közös megközelítés alapján.  

Ez az ötlet magában foglalná például a Bizottság két képviselőjének részvételét az Eurojust 

igazgatási, irányítási feladataiban (lásd a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontját és a 16. cikk (4) 

bekezdését). 

A Bizottság véleménye szerint azonban e feladatok között szerepel az Eurojust elnökeinek és 

alelnökeinek megválasztása is (a 14. cikk (1) bekezdésének k) pontja), ami egyértelműen 

túlmutat az adminisztratív feladatokon.  

A 17. cikk (2) bekezdése szerint az adminisztratív igazgatót a Bizottság által javasolt jelöltek 

listájából az Eurojust testülete nevezi ki, ami korlátozza a testület lehetőségeit. 

A javaslat nem tesz említést a joghatósági összeütközések feloldásáról, ami az EUMSZ 85. 

cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében az Eurojust egyik fő feladata.  

A javaslat nem tesz továbbá említést arról sem, hogy hogyan illeszkedik a 2009/948/IB 

tanácsi kerethatározatba, melynek célja az igazságügyi együttműködés javítása annak 

megelőzése érdekében, hogy két vagy több tagállam egyidejűleg indítson vagy párhuzamosan 

folytasson büntetőeljárást ugyanazon személy ellen ugyanazon tényállás alapján.  

Az említett határozat szerint a tagállamok információt cserélhetnek és közvetlen konzultációt 

folytathatnak egymással büntetőeljárások kapcsán. Egyetértés hiánya esetén az ügyet adott 

esetben az Eurojusthoz utalják, amennyiben az Eurojust hatáskörébe tartozik.  

Az Eurojustról szóló javaslat nem módosítja és nem vonja vissza a kerethatározatot, és a 

Bizottság javaslata sem utal a joghatósági összeütközések tekintetében az Eurojust 

határozatainak felülvizsgálatára. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Jogi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Mivel az Európai Ügyészséget az 

Eurojustból kell létrehozni, e rendelet 

tartalmazza az Eurojust és az Európai 

Ügyészség közötti kapcsolat 

szabályozásához szükséges 

rendelkezéseket. 

(4) Mivel az Európai Ügyészség 

megerősített együttműködés révén jött 

létre, az Európai Ügyészség létrehozására 

vonatkozó megerősített együttműködés 

végrehajtásáról szóló rendelet kizárólag a 

megerősített együttműködésben részt vevő 

tagállamokban kötelező és alkalmazandó 

közvetlenül teljes egészében. Ezért azon 

tagállamok esetében, amelyek nem 
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vesznek részt az Európai Ügyészségben, az 

e rendelet I. mellékletében meghatározott 

bűncselekményformák továbbra is teljes 

mértékben az Eurojust hatáskörébe 

tartoznak. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A 2002/187/IB tanácsi határozat és 

az Eurojust tevékenységeinek értékelését 

(2015. június 30-i jelentést) is figyelembe 

kell venni. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Az Eurojustnak az igazságügyi 

hatóságok közötti együttműködés 

elősegítését célzó küldetését más jogi 

eszközök, például a 2009/948/IB tanácsi 

kerethatározat1a keretében kell 

végrehajtani, melyek rendelkezéseit 

összhangba kell hozni ezzel a rendelettel.  

 ____________________ 

 1a A Tanács 2009/948/IB kerethatározata 

(2009. november 30.) a joghatóság 

gyakorlásával kapcsolatos, 

büntetőeljárások során felmerülő 

összeütközések megelőzéséről és 

rendezéséről 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat, és figyelembe veszi 

különösen az Európai Unió Alapjogi 

Chartája által elismert elveket. 

(8) Ez a rendelet teljes mértékben 

tiszteletben tartja az alapvető jogokat és 

szabadságokat, és teljes mértékben 

biztosítja a különösen az Európai Unió 

Alapjogi Chartája által elismert elveket. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Meg kell állapítani az Eurojust 

hatáskörébe tartozó, két vagy több 

tagállamot érintő súlyos bűnözés formáit. 

Továbbá, meg kell határozni azon eseteket, 

amelyek nem érintenek két vagy több 

tagállamon, de közös alapokon való 

bűnüldözést tesznek szükségessé. Az ilyen 

eseteknek magukba kell foglalniuk a csak 

egy tagállamot és egy harmadik országot 

érintő nyomozási és vádemelési 

tevékenységet, valamint a csak egy 

tagállamot és az Uniót érintő eseteket. 

(9) Egyértelműen meg kell állapítani 

az Eurojust hatáskörébe tartozó, két vagy 

több tagállamot érintő súlyos bűnözés 

formáit. Továbbá, meg kell határozni azon 

eseteket, amelyek nem érintenek két vagy 

több tagállamon, de közös alapokon való 

bűnüldözést tesznek szükségessé. Az ilyen 

eseteknek magukba kell foglalniuk a csak 

egy tagállamot és egy harmadik országot 

érintő nyomozási és vádemelési 

tevékenységet, valamint a csak egy 

tagállamot és az Uniót érintő eseteket. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A konkrét bűnügyi esetekkel 

kapcsolatos operatív feladatköreinek 

gyakorlásakor az Eurojust a tagállamok 

hatáskörrel rendelkező hatóságainak 

megkeresésére vagy saját 

kezdeményezésére egy vagy több nemzeti 

tagján keresztül vagy testületként jár el. 

(10) A konkrét bűnügyi esetekkel 

kapcsolatos operatív feladatköreinek 

gyakorlásakor az Eurojust a tagállamok 

hatáskörrel rendelkező hatóságainak 

megkeresésére vagy saját 

kezdeményezésére egy vagy több nemzeti 

tagján keresztül vagy testületként jár el. 

Hasonlóképpen lehetővé kell tenni az 

Eurojust számára, hogy valamely 

tagállam illetékes hatósága vagy a 

Bizottság megkeresésére segítséget 
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nyújtson olyan nyomozásokban is, melyek 

ugyan csak egy tagállamot érintenek, 

viszont uniós szintű következményekkel 

járnak. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ahhoz, hogy az Eurojust 

megfelelően támogathassa és 

koordinálhassa a határokon átnyúló 

nyomozásokat, valamennyi nemzeti tagnak 

ugyanolyan operatív hatáskörökkel kell 

rendelkezniük annak érdekében, hogy 

hatékonyabban működhessenek együtt 

egymással és a nemzeti hatóságokkal. A 

nemzeti tagokat olyan hatáskörökkel kell 

felruházni, amelyek lehetővé teszik, hogy 

az Eurojust megfelelően eleget tehessen 

küldetésének. E hatáskörök között 

szerepelnie kell a nemzeti 

nyilvántartásokban tárolt vonatkozó 

információkhoz való hozzáférésnek, 

kölcsönös segítségnyújtási és elismerési 

megkeresések kibocsátásának és 

végrehajtásának, a hatáskörrel rendelkező 

hatóságokkal való közvetlen 

kapcsolatfelvételnek és 

információcserének, közös 

nyomozócsoportokban való részvételnek, 

valamint a hatáskörrel rendelkező nemzeti 

hatóságokkal egyetértésben, sürgősségi 

esetben nyomozati intézkedések és 

ellenőrzött szállítások elrendelésének. 

(11) Ahhoz, hogy az Eurojust 

megfelelően támogathassa és 

koordinálhassa a határokon átnyúló 

nyomozásokat, valamennyi nemzeti tagnak 

ugyanolyan operatív hatáskörökkel kell 

rendelkezniük annak érdekében, hogy 

koherensebben és hatékonyabban 

működhessenek együtt egymással és a 

nemzeti hatóságokkal. A nemzeti tagokat 

olyan hatáskörökkel kell felruházni, 

amelyek lehetővé teszik, hogy az Eurojust 

megfelelően eleget tehessen küldetésének. 

E hatáskörök között szerepelnie kell a 

nemzeti nyilvántartásokban tárolt 

vonatkozó információkhoz való 

hozzáférésnek, kölcsönös segítségnyújtási 

és elismerési megkeresések kibocsátásának 

és végrehajtásának, a hatáskörrel 

rendelkező hatóságokkal való közvetlen 

kapcsolatfelvételnek és 

információcserének, közös 

nyomozócsoportokban való részvételnek, 

valamint a hatáskörrel rendelkező nemzeti 

hatóságokkal egyetértésben, sürgősségi 

esetben nyomozati intézkedések és 

ellenőrzött szállítások elrendelésének. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az Eurojust számára olyan (12) Az Eurojust számára olyan 
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adminisztratív és irányítási felépítést kell 

biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy az 

Eurojust hatékonyabban láthassa el 

feladatait, és amely tiszteletben tartja az 

Unió ügynökségeire alkalmazandó elveket, 

ugyanakkor megőrzi az Eurojust 

különleges jellemzőit, és biztosítja 

függetlenségét operatív feladatai 

gyakorlása során. E célból egyértelművé 

kell tenni a nemzeti tagok, a testület és az 

adminisztratív igazgató feladatköreit, és 

ügyvezető testületet kell létrehozni. 

adminisztratív és irányítási felépítést kell 

biztosítani, amely lehetővé teszi, hogy az 

Eurojust hatékonyabban láthassa el 

feladatait, és amely teljes mértékben 

tiszteletben tartja az Unió ügynökségeire 

alkalmazandó elveket, valamint az 

alapvető jogokat és szabadságokat, 

ugyanakkor megőrzi az Eurojust 

különleges jellemzőit, és biztosítja 

függetlenségét operatív feladatai 

gyakorlása során. E célból egyértelművé 

kell tenni a nemzeti tagok, a testület és az 

adminisztratív igazgató feladatköreit, és 

ügyvezető testületet kell létrehozni. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az Eurojust 

a nap 24 órájában elérhető legyen, és képes 

legyen fellépni sürgős esetekben, az 

Eurojuston belül létre kell hozni egy 

koordinációs ügyeletet. A tagállamok 

felelősek annak biztosításáért, hogy a 

képviselők a hét minden napján 24 órában 

képesek legyenek eljárni. 

(17) Annak érdekében, hogy az Eurojust 

hatékony és a nap 24 órájában elérhető 

legyen, és képes legyen fellépni sürgős 

esetekben, az Eurojuston belül létre kell 

hozni egy koordinációs ügyeletet. A 

tagállamoknak kell biztosítaniuk, hogy a 

koordinációs ügyeleten működő 

képviselőik a hét minden napján 24 órában 

képesek legyenek eljárni. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Amikor az Eurojust személyes 

adatokat továbbít egy harmadik országbeli 

hatóságnak, nemzetközi szervezetnek vagy 

az Interpolnak a Szerződés 218. cikke 

alapján kötött nemzetközi megállapodás 

értelmében, az egyének magánéletének, 

alapvető jogainak és szabadságainak 

védelme tekintetében teremtett megfelelő 

(21) Amikor az Eurojust személyes 

adatokat továbbít egy harmadik országbeli 

hatóságnak, nemzetközi szervezetnek vagy 

az Interpolnak a Szerződés 218. cikke 

alapján kötött nemzetközi megállapodás 

értelmében, a magánélet, az alapvető 

jogok és szabadságok védelme 

tekintetében teremtett megfelelő 
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garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy az e 

rendeletben szereplő adatvédelmi 

rendelkezéseknek eleget tesznek. 

garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy az e 

rendeletben szereplő adatvédelmi 

rendelkezéseknek maradéktalanul eleget 

tesznek. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az Eurojust számára lehetőséget 

kell biztosítani arra, hogy – az Eurojust 

valamennyi tevékenységének 

összefüggésében a személyesadat-

feldolgozásra alkalmazandó célkorlátozási 

elv tiszteletben tartása mellett – 

célkitűzései elérése érdekében 

meghosszabbíthassa a személyes adatok 

tárolására vonatkozó határidőket. Az ilyen 

döntéseket a szóban forgó összes érdek – 

ideértve az érintettek érdekeit is – alapos 

mérlegelése után kell meghozni. 

Amennyiben valamennyi érintett 

tagállamban elévült a bűncselekmény 

büntethetősége, a személyes adatok 

feldolgozására vonatkozó határidők 

meghosszabbításáról csak akkor hozható 

döntés, ha e rendelet szerint különleges 

szükség van a segítségnyújtásra. 

(23) Az Eurojust számára lehetőséget 

kell biztosítani arra, hogy – az Eurojust 

valamennyi tevékenységének 

összefüggésében a személyesadat-

feldolgozásra alkalmazandó célkorlátozási 

elv tiszteletben tartása mellett – 

célkitűzései elérése érdekében 

meghosszabbíthassa a személyes adatok 

tárolására vonatkozó határidőket. Az ilyen 

döntéseket a szóban forgó összes érdek – 

hasonlóképpen ideértve az érintettek 

érdekeit is – alapos és objektív mérlegelése 

után kell meghozni. Amennyiben 

valamennyi érintett tagállamban elévült a 

bűncselekmény büntethetősége, a 

személyes adatok feldolgozására 

vonatkozó határidők meghosszabbításáról 

csak hivatalos és indokolással ellátott 

határozat formájában hozható döntés, és 

csak akkor, ha e rendelet szerint 

különleges és egyértelműen indokolható 

szükség van a segítségnyújtásra. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) A feladatai ellátásához szükséges 

mértékben az Eurojustnak együttműködési 

kapcsolatokat kell fenntartania egyéb 

(25) A feladatai ellátásához szükséges 

mértékben az Eurojustnak együtt kell 

működnie egyéb uniós szervekkel és 
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uniós szervekkel és ügynökséggel, az 

Európai Ügyészséggel, harmadik országok 

illetékes hatóságaival, valamint nemzetközi 

szervezetekkel. 

ügynökségekkel, az Európai Ügyészséggel, 

harmadik országok illetékes hatóságaival, 

valamint nemzetközi szervezetekkel. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (25a) Az európai főügyésznek jogában 

áll részt venni az Eurojust minden olyan 

ülésén, ahol a főügyész által az Európai 

Ügyészség működése szempontjából 

relevánsnak ítélt kérdéseket vitatnak meg. 

Indokolás 

Szükség van egy olyan preambulumbekezdésre, amely kifejezetten a javaslat 12. cikke (3) 

bekezdésének és 16. cikke (7) bekezdésének tartalmát tükrözi. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Az Eurojust és az Europol közötti 

operatív együttműködés megerősítése 

érdekében, és különösen a már valamelyik 

ügynökség birtokában lévő adatok 

összekapcsolása céljából az Eurojustnak 

lehetővé kell tennie az Europol számára, 

hogy hozzáférhessen az Eurojust 

rendelkezésére álló adatokhoz, és azokra 

vonatkozó kereséseket végezzen. 

(26) Az Eurojust és az Europol közötti 

operatív együttműködés megerősítése 

érdekében, és különösen a már valamelyik 

ügynökség birtokában lévő adatok 

összekapcsolása céljából az Eurojustnak 

lehetővé kell tennie az Europol számára, 

hogy „van találat/nincs találat” rendszer 

alapján hozzáférhessen az Eurojust 

rendelkezésére álló adatokhoz. Az Eurojust 

és az Europol számára biztosítani kell azt 

a lehetőséget, hogy olyan 

munkamegállapodást köthessenek, amely 

a megbízatásaikon belül kölcsönösen 

biztosítja a keresztellenőrzés céljából 

szolgáltatott valamennyi információhoz 

való hozzáférést és az azokban való 
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keresés lehetőségét az e rendeletben előírt 

egyedi biztosítékokkal és adatvédelmi 

garanciákkal összhangban. Az 

Eurojustnál rendelkezésre álló adatokhoz 

történő minden hozzáférést technikai 

eszközök útján az említett uniós szervek 

megbízatása keretébe tartozó 

információkra kell korlátozni. 

Indokolás 

Az e rendelet (26) preambulumbekezdését össze kell hangolni az (EU) 2016/794 rendelet (28) 

preambulumbekezdésével. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) A feladatai ellátásához szükséges 

mértékben az Eurojust számára lehetővé 

kell tenni, hogy adatokat cseréljen egyéb 

uniós szervekkel. 

(27) A feladatai ellátásához szükséges 

mértékben az Eurojust számára lehetővé 

kell tenni, hogy adatokat cseréljen egyéb 

uniós szervekkel, teljes mértékben 

tiszteletben tartva a magánélet védelmét, 

valamint az alapvető jogokat és 

szabadságokat. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) Az Eurojust átláthatóságának és 

demokratikus felügyeletének megerősítése 

céljából olyan mechanizmusokról kell 

rendelkezni, amelyek alapján az Európai 

Parlament és a nemzeti parlamentek részt 

vesznek az Eurojust tevékenységeinek 

értékelésében. Ez nem akadályozhatja a 

függetlenség elveit a konkrét operatív 

esetekben hozott intézkedés, valamint a 

diszkréciós és titoktartási kötelezettségek 

(31) Az Eurojust átláthatóságának és 

demokratikus felügyeletének megerősítése 

céljából olyan mechanizmusokról kell 

rendelkezni, amelyek alapján az Európai 

Parlament részt vesz az Eurojust 

tevékenységeinek értékelésében, különös 

tekintettel az Eurojust éves jelentésének 

továbbítására. Hasonló eljárásokat kell 

bevezetni a nemzeti parlamentek 

tekintetében is. Ezek a mechanizmusok 
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tekintetében.  azonban nem akadályozhatják a 

függetlenség elveit a konkrét operatív 

esetekben hozott intézkedés, valamint a 

diszkréciós és titoktartási kötelezettségek 

tekintetében. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Eurojust támogatja és 

megerősíti a két vagy több tagállamot 

érintő, illetve a közös alapokon való 

bűnüldözést szükségessé tevő súlyos 

bűncselekmények kivizsgálására, valamint 

az ezekkel kapcsolatos büntetőeljárás 

lefolytatására hatáskörrel rendelkező 

nemzeti bűnüldöző hatóságok közötti 

koordinációt és együttműködést a nemzeti 

hatóságok, illetve az Europol által végzett 

operatív cselekmények és az általuk 

szolgáltatott információk alapján. 

(1) Az Eurojust támogatja és 

megerősíti a két vagy több tagállamot 

érintő, illetve a közös alapokon való 

bűnüldözést szükségessé tevő azon súlyos 

bűncselekmények kivizsgálására, 

amelyekre vonatkozóan az Eurojust – a 3. 

cikk (1) bekezdésével összhangban – 

hatáskörrel rendelkezik, valamint az 

ezekkel kapcsolatos büntetőeljárás 

lefolytatására hatáskörrel rendelkező 

nemzeti bűnüldöző hatóságok közötti 

koordinációt és együttműködést a 

tagállami hatóságok, az Európai 

Ügyészség és az Europol által végzett 

operatív cselekmények és az általuk 

szolgáltatott információk alapján. 

Lásd ezzel kapcsolatban a 2. cikk (3) bekezdéséhez fűzött módosítást. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Eurojust a tagállamok illetékes 

hatóságainak kérésére vagy saját 

kezdeményezésére látja el feladatait. 

(3) Az Eurojust a tagállamok illetékes 

hatóságainak vagy az Európai Ügyészség 

kérésére vagy saját kezdeményezésére látja 

el feladatait.  

Lásd ezzel kapcsolatban a 2. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítást. 
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Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Eurojust hatásköre az 1. 

mellékletben felsorolt 

bűncselekményformákra terjed ki. Nem 

tartoznak viszont hatáskörébe azon 

bűncselekmények, amelyek az Európai 

Ügyészség hatáskörébe tartoznak. 

(1)  Mindaddig, amíg az Európai 

Ügyészség nem látja el [az Európai 

Ügyészség létrehozására vonatkozó 

megerősített együttműködés 

megvalósításáról szóló rendelet] [75.] 

cikkével összhangban rá ruházott 

nyomozási és vádemelési feladatokat, az 
Eurojust hatásköre az 1. mellékletben 

felsorolt bűncselekményformákra terjed ki. 

Attól az időponttól kezdődően, hogy az 

Európai Ügyészség megkezdi feladatai 

ellátását, és az Európai Ügyészség 

hatáskörébe tartozó bűncselekményformák 

tekintetében az Eurojust kizárólag a 

megbízatása keretén belül gyakorolja 

hatásköreit, és kerüli az Európai 

Ügyészség által tett intézkedésekkel való 

átfedést. 

 Ugyanakkor az Eurojust gyakorolja 

hatáskörét az olyan tagállamokat érintő 

esetekben, amelyek nem vesznek részt az 

Európai Ügyészséget létrehozó 

megerősített együttműködésben, 

amennyiben e tagállamok vagy az 

Európai Ügyészség ezt kéri. A hatáskör e 

bekezdéssel összhangban történő 

gyakorlására vonatkozó gyakorlati 

részleteket a 38. cikk (2a) bekezdésében 

említett munkamegállapodás szabályozza.  

 Az e rendelet 1. mellékletében „az Unió 

pénzügyi érdekeit sértő 

bűncselekményekre” történő hivatkozás e 

bekezdésnek megfelelően értelmezendő. 

Lásd ezzel kapcsolatban a 3. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosítást. 
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Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Továbbra is az Eurojust 

hatáskörébe tartoznak: 

 a) [az Unió pénzügyi érdekeit érintő 

csalás ellen büntetőjogi eszközökkel 

folytatott küzdelemről szóló (EU) 2017/... 

irányelvben (PIF-irányelv)] lefektetett 

bűncselekmények, amelyek tekintetében 

az Európai Ügyészség nem rendelkezik 

hatáskörrel vagy nem gyakorolja 

hatáskörét; 

 b) a PIF-irányelvben meghatározott 

bűncselekményekkel kapcsolatos azon 

ügyek, amelyek tekintetében megkeresés 

érkezik az Európai Ügyészségben részt 

nem vevő tagállamoktól; 

 c) az Európai Ügyészségben részt 

vevő és nem részt vevő tagállamokat 

egyaránt érintő azon ügyek, melyek 

tekintetében megkeresés érkezik az 

Európai Ügyészségben nem részt vevő 

tagállamoktól, vagy magától az Európai 

Ügyészségtől. 

Indokolás 

Mivel az Eurojustnak marad fenn hatásköre az olyan PIF-bűncselekmények vonatkozásában, 

melyek az Európai Ügyészséggel kapcsolatos megerősített együttműködésből és azon 

rendelettervezet szövegéből erednek, kiemelt fontosságú, hogy tisztázzuk az Eurojust 

fennmaradó hatáskörét. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Eurojust hatásköre kiterjed a 

kapcsolódó bűncselekményekre. A 

következő bűncselekmények minősülnek 

(2) Az Eurojust hatásköre az 1. 

mellékletben felsorolt 

bűncselekményekhez kapcsolódó 
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kapcsolódó bűncselekménynek: bűncselekményekre terjed ki. A következő 

bűncselekmények minősülnek kapcsolódó 

bűncselekménynek: 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Valamely tagállam hatáskörrel 

rendelkező hatósága vagy a Bizottság 

megkeresésére az Eurojust segítséget 

nyújthat olyan nyomozási és vádemelési 

tevékenységhez, amely csak a szóban forgó 

tagállamot és az Uniót érinti. 

(4) Valamely tagállam hatáskörrel 

rendelkező hatósága, az Európai 

Ügyészség vagy a Bizottság megkeresésére 

az Eurojust segítséget nyújthat olyan 

nyomozási és vádemelési tevékenységhez, 

amely csak a szóban forgó tagállamot és az 

Uniót érinti. 

Lásd ezzel kapcsolatban a 3. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítást. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) tájékoztatja a tagállamok 

hatáskörrel rendelkező hatóságait az 

Eurojust tudomására hozott olyan 

nyomozásokról és büntetőeljárásokról, 

amelyeknek uniós szintű következményei 

vannak, vagy amelyek a közvetlenül 

érintetteken túl más tagállamokat is 

érinthetnek; 

a) tájékoztatja a tagállamok 

hatáskörrel rendelkező hatóságait és az 

Európai Ügyészséget az Eurojust 

tudomására hozott olyan nyomozásokról és 

büntetőeljárásokról, amelyeknek uniós 

szintű következményei vannak, vagy 

amelyek a közvetlenül érintetteken túl más 

tagállamokat is érinthetnek;  

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) segítséget nyújt a tagállamok 

hatáskörrel rendelkező hatóságainak a 

nyomozási és vádemelési tevékenység 

lehető legmegfelelőbb összehangolásához; 

b) biztosítja a tagállamok illetékes 

hatóságai által vezetett nyomozások és 

büntetőeljárások lehető legmegfelelőbb 

összehangolását; 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) elősegíti a hatáskörrel rendelkező 

nemzeti hatóságok együttműködésének 

javítását, különösen az Europol elemzései 

alapján; 

c) javítja a hatáskörrel rendelkező 

nemzeti hatóságok együttműködését, 

különösen az Europol elemzései alapján; 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a 41. cikk értelmében segítséget 

nyújt az Európai Ügyészségnek; 

Indokolás 

Tekintettel arra, hogy az Európai Ügyészség az Eurojustból jött létre (lásd az EUMSZ 86. 

cikkét), az Eurojust egyik fő jellemzője az Európai Ügyészség támogatása. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 eb) adott esetben együttműködik és 

konzultációt folytat az EUMSZ V. címe 

által szabályozott, a szabadságon, a 
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biztonságon és a jog érvényesülésén 

alapuló térség vonatkozásában létrehozott 

uniós ügynökségekkel és szervekkel; 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ec) támogatja az Europol és más uniós 

szervek által kifejlesztett, speciális 

szakértelemmel rendelkező uniós 

központokat, és adott esetben részt vesz 

bennük; 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Ha egy vagy két tagállam nem tud 

megállapodni arról, hogy melyikük kezdjen 

nyomozási vagy vádemelési tevékenységet 

a (2) bekezdés b) pontja alapján intézett 

megkeresést követően, az Eurojust írásos 

véleményt bocsát ki az ügyben. A 

véleményt haladéktalanul továbbítják az 

érintett tagállamoknak. 

(4) Ha egy vagy két tagállam nem tud 

megállapodni arról, hogy melyikük kezdjen 

nyomozási vagy vádemelési tevékenységet 

a (2) bekezdés b) pontja alapján intézett 

megkeresést követően, az Eurojust 

határozatot hoz az ügyben. A határozatot 

haladéktalanul továbbítják az érintett 

tagállamoknak. 

(Lásd a 4. cikk (5) bekezdéséhez és az (5) bekezdés a) pontjához benyújtott módosításokat is.) 

Indokolás 

Mivel az EUMSZ 85. cikke (1) bekezdésének c) pontja egyértelműen meghatározza az 

Eurojust joghatósági összeütközések feloldására vonatkozó hatáskörét, az Eurojustnak 

képesnek kell lennie arra, hogy határozatokat hozzon, ne pedig véleményt bocsásson ki, és 

ezeknek a határozatoknak a tagállamokra nézve adott esetben kötelező érvényűeknek kell 

lenniük. 
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Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 5 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Valamely hatáskörrel rendelkező 

hatóság kérésére az Eurojust írásos 

véleményt bocsát ki az igazságügyi 

együttműködésre irányuló megkeresések és 

határozatok, ideértve a kölcsönös elismerés 

elvét érvényesítő eszközökön alapulókat is, 

végrehajtásával kapcsolatos, ismétlődő 

visszautasításokról és nehézségekről, 

feltéve, hogy az nem volt megoldható az 

érintett, hatáskörrel rendelkező nemzeti 

hatóságok közötti kölcsönös megállapodás 

vagy az érintett nemzeti tagok bevonása 

útján. A véleményt haladéktalanul 

továbbítják az érintett tagállamoknak.  

(5) Valamely hatáskörrel rendelkező 

hatóság kérésére vagy saját 

kezdeményezésére az Eurojust határozatot 

hoz az igazságügyi együttműködésre 

irányuló megkeresések és határozatok, 

ideértve a kölcsönös elismerés elvét 

érvényesítő eszközökön alapulókat is, 

végrehajtásával kapcsolatos, ismétlődő 

visszautasításokról és nehézségekről, 

feltéve, hogy az nem volt megoldható az 

érintett, hatáskörrel rendelkező nemzeti 

hatóságok közötti kölcsönös megállapodás 

vagy az érintett nemzeti tagok bevonása 

útján.  A határozatot haladéktalanul 

továbbítják az érintett tagállamoknak. 

(Lásd a 4. cikk (4) bekezdéséthez és (5) bekezdésének a) pontjához benyújtott módosításokat 

is.) 

Indokolás 

Mivel az EUMSZ 85. cikke (1) bekezdésének c) pontja egyértelműen meghatározza az 

Eurojust joghatósági összeütközések feloldására vonatkozó hatáskörét, az Eurojustnak 

képesnek kell lennie arra, hogy határozatokat hozzon, ne pedig véleményt bocsásson ki, és 

ezeknek a határozatoknak a tagállamokra nézve kötelező érvényűeknek kell lenniük. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A (2) bekezdés sérelme nélkül, a 

testület az operatív kérdésekre, valamint 

az operatív kérdésekhez közvetlenül 

kapcsolódó egyéb kérdésekre összpontosít. 

Adminisztratív kérdésekkel csak az 

operatív feladatainak ellátásához 

szükséges mértékben foglalkozik.  
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Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) közvetlenül kapcsolatba lépjenek és 

információt cseréljenek a tagállam bármely 

hatáskörrel rendelkező nemzeti 

hatóságával; 

b) közvetlenül kapcsolatba lépjenek és 

információt cseréljenek a tagállam bármely 

hatáskörrel rendelkező nemzeti 

hatóságával, vagy bármely uniós 

ügynökséggel vagy illetékes szervvel; 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) nyomozati intézkedéseket 

rendelnek el; 

a) a 2014/41/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelvben1a foglaltaknak 

megfelelően nyomozati intézkedéseket 

rendelnek el vagy kérelmeznek és hajtanak 

végre; 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/41/EU irányelve (2014. április 3.) a 

büntetőügyekben kibocsátott európai 

nyomozási határozatról (HL L 130., 

2014.5.1., 1. o.). 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A testületet az alábbiak alkotják: (1) A testület a nemzeti tagok 

összességéből áll. 

a)  valamennyi nemzeti tag, amikor a 

testület a 4. cikk szerinti operatív 
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feladatköreit gyakorolja; 

b)  valamennyi nemzeti tag és a 

Bizottság két képviselője, amikor a testület 

a 14. cikk szerinti igazgatási 

feladatköröket gyakorolja. 

 

Indokolás 

Ez a módosítás a Bizottság általi beavatkozás kockázatának csökkentését célozza. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 4 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A testület megfigyelőként 

meghívhat bárkit, akinek a véleménye 

figyelemre méltó lehet az üléseken való 

részvétel szempontjából. 

(4) A 39. cikk (1) bekezdése c) 

pontjának sérelme nélkül a testület 

megfigyelőként meghívhat bárkit, akinek a 

véleménye figyelemre méltó lehet az 

üléseken való részvétel szempontjából. 

Indokolás 

A módosítás célja a javaslat 39. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, az Európai 

Igazságügyi Hálózat kapcsolattartói szerepének megőrzése. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – k pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

k) elnököt és alelnököt választ a 11. 

cikkel összhangban; 

törölve 

(Lásd a 11. cikkhez fűzött módosítást.) 

Indokolás 

Az Eurojust autonómiájának és függetlenségének megőrzése érdekében a Bizottság egyetlen 

képviselője sem vehet részt az elnök és az alelnökök megválasztásában. 
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Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden év [november 30-ig] a 

testület programozási dokumentumot fogad 

el, amely tartalmazza az adminisztratív 

igazgató által – a Bizottság véleményének 

figyelembe vételével – előterjesztett 

tervezeten alapuló többéves és éves 

programozást. A programozási 

dokumentumot továbbítja az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. A programozási 

dokumentum az általános költségvetés 

végső elfogadása után válik véglegessé, és 

szükség esetén annak megfelelően 

kiigazítható.  

(1) Minden év [november 30-ig] a 

testület programozási dokumentumot fogad 

el, amely tartalmazza az adminisztratív 

igazgató által – a Bizottság véleményének 

kikérését követően – előterjesztett 

tervezeten alapuló többéves és éves 

programozást. A programozási 

dokumentumot továbbítja az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. A programozási 

dokumentum az általános költségvetés 

végső elfogadása után válik véglegessé, és 

szükség esetén annak megfelelően 

kiigazítható. 

Indokolás 

Ez a módosítás a Bizottság általi beavatkozás kockázatának csökkentését célozza. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az éves munkaprogram tartalmazza 

a célkitűzések részletes leírását és a várt 

eredményeket, ideértve a 

teljesítménymutatókat is. Tartalmazza 

továbbá a finanszírozandó fellépések 

leírását, valamint az egyes fellépésekhez 

elkülönített pénzügyi és emberi erőforrások 

feltüntetését, a tevékenységalapú 

költségvetés-tervezés és irányítás elveivel 

összhangban. Az éves munkaprogram 

összhangban van a (4) bekezdésben 

említett többéves munkaprogrammal. 

Egyértelműen feltünteti, hogy az előző 

költségvetési évhez képest mely 

(2) Az éves munkaprogram tartalmazza 

a célkitűzések részletes leírását és a várt 

eredményeket, ideértve a 

teljesítménymutatókat is. Tartalmazza 

továbbá a finanszírozandó fellépések 

egyértelmű leírását, valamint az egyes 

fellépésekhez elkülönített pénzügyi és 

emberi erőforrások feltüntetését, a 

tevékenységalapú költségvetés-tervezés és 

irányítás elveivel összhangban. Az éves 

munkaprogram összhangban van a (4) 

bekezdésben említett többéves 

munkaprogrammal. Egyértelműen 

feltünteti, hogy az előző költségvetési 
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feladatokat vették fel, változtatták meg 

vagy törölték. 

évhez képest mely feladatokat vették fel, 

változtatták meg vagy törölték. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 7 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság javaslata alapján a 

testület határozhat arról, hogy visszahívja 

hivatalából az adminisztratív igazgatót. 

(7) Az adminisztratív igazgató 

kizárólag a testület határozata alapján 

hívható vissza hivatalából. 

Indokolás 

Ez a módosítás a Bizottság általi beavatkozás kockázatának csökkentését célozza. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A koordinációs ügyelet képviselői 

haladéktalanul lépéseket tesznek a 

megkeresés tagállamukban történő 

teljesítésével kapcsolatban. 

(3) A koordinációs ügyelet képviselői 

hatékonyan és haladéktalanul lépéseket 

tesznek a megkeresés tagállamukban 

történő teljesítésével kapcsolatban. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A (3)–(6) bekezdés 

alkalmazásában a tagállamok illetékes 

hatóságai legkésőbb 14 napon belül 

kicserélik az ezekben említett 

információkat. 
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Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Eurojust tájékoztatást nyújt a 

hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok 

számára az információfeldolgozás 

eredményeiről, ideértve az ügyviteli 

rendszerben már tárolt ügyekkel való 

kapcsolatokat is. E tájékoztatás személyes 

adatokat is tartalmazhat. 

(1) Az Eurojust indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztatást nyújt a 

hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok 

számára az információfeldolgozás 

eredményeiről, ideértve az ügyviteli 

rendszerben már tárolt ügyekkel való 

kapcsolatokat is. E tájékoztatás személyes 

adatokat is tartalmazhat. 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Eurojust csak a 2. melléklet 2. 

pontjában felsorolt személyes adatait 

dolgozhatja fel azon személyeknek, akik az 

érintett tagállamok nemzeti jogszabályai 

értelmében a 3. cikkben meghatározott egy 

vagy több bűnözési forma vagy 

bűncselekmény tekintetében indított 

nyomozási vagy vádemelési tevékenység 

során tanúnak vagy sértett minősülnek, 

vagy 18 éven aluliak. Az ilyen személyes 

adatok feldolgozására csak akkor kerülhet 

sor, ha az az Eurojust kifejezetten előirt 

feladatának ellátásához szigorúan 

szükséges, hatáskörén belül és operatív 

feladatkörei elvégzéséhez. 

(2) Az Eurojust csak a 2. melléklet 2. 

pontjában felsorolt személyes adatait 

dolgozhatja fel azon személyeknek, akik az 

érintett tagállamok nemzeti jogszabályai 

értelmében a 3. cikkben meghatározott egy 

vagy több bűnözési forma vagy 

bűncselekmény tekintetében indított 

nyomozási vagy vádemelési tevékenység 

során tanúnak vagy sértett minősülnek, 

vagy 18 éven aluliak. Az ilyen személyes 

adatok feldolgozására csak akkor kerülhet 

sor, ha az az Eurojust kifejezetten előirt 

feladatának ellátásához szigorúan 

szükséges, hatáskörén belül és operatív 

feladatkörei elvégzéséhez. A magánélet 

védelmét, valamint az alapvető jogokat és 

szabadságokat teljes mértékben 

tiszteletben tartják. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Eurojust által feldolgozott 

személyes adatok nem tárolhatók tovább, 

mint az első alkalmazandó időpont az 

alábbi időpontok közül: 

(1) Az Eurojust az általa kezelt 

személyes adatokat csak a kezelésük 

céljához szükséges és azzal arányos ideig 

tárolhatja. Az Eurojust által feldolgozott 

személyes adatok nem tárolhatók tovább, 

mint az első alkalmazandó időpont az 

alábbi időpontok közül: 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben valamely érintett által 

a 45/2001/EK rendelet 32. cikkének (2) 

bekezdése szerint benyújtott panasz a 32. 

vagy 33. cikkben említett határozattal 

kapcsolatos, az európai adatvédelmi biztos 

konzultál a nemzeti ellenőrző szervekkel 

vagy az illetékes igazságügyi szervvel 

abban a tagállamban, amely az adat forrása 

volt, vagy amely tagállam közvetlenül 

érintett. Az európai adatvédelmi biztos a 

nemzeti ellenőrző szervvel vagy az 

illetékes igazságügyi szervvel szoros 

együttműködésben hozza meg a 

határozatot, amely kiterjedhet mindennemű 

információ közlésének elutasítására. 

(1) Minden érintettnek jogában áll 

panaszt tenni az európai adatvédelmi 

biztosnál, ha megítélése szerint a rá 

vonatkozó személyes adatok Eurojust 

általi kezelése nem felel meg e rendelet 

rendelkezéseinek. Amennyiben valamely 

érintett által a 45/2001/EK rendelet 32. 

cikkének (2) bekezdése szerint benyújtott 

panasz a 32. vagy 33. cikkben említett 

határozattal kapcsolatos, az európai 

adatvédelmi biztos konzultál a nemzeti 

ellenőrző szervekkel vagy az illetékes 

igazságügyi szervvel abban a tagállamban, 

amely az adat forrása volt, vagy amely 

tagállam közvetlenül érintett. Az európai 

adatvédelmi biztos a nemzeti ellenőrző 

szervvel vagy az illetékes igazságügyi 

szervvel szoros együttműködésben hozza 

meg a határozatot, amely kiterjedhet 

mindennemű információ közlésének 

elutasítására. 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az (1) és (2) bekezdés 

alkalmazásában az Eurojust 

munkamegállapodásokat köthet az (1) 

bekezdésben említett jogalanyokkal. E 

munkamegállapodások alapján nem 

tehető lehetővé a személyes adatok 

cseréje, és azok nem kötik sem az Uniót, 

sem annak tagállamait. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a hozzájárulás feltételezhető, mivel 

a tagállam kifejezetten nem korlátozta a 

további adattovábbítás lehetőségét; vagy 

törölve 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az Európai Igazságügyi Hálózat 

kapcsolattartói esetenként meghívást 

kaphatnak az Eurojust üléseire.  

c) az Európai Igazságügyi Hálózat 

kapcsolattartói – szavazati jog nélkül – 

esetenként meghívást kaphatnak az 

Eurojust üléseire. 

Indokolás 

A módosítás célja az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartói szerepének tisztázása. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 cikk – 4 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az Eurojust és az Europol 

köthetnek olyan munkamegállapodást, 

amely megbízatásukon belül kölcsönösen 

biztosítja a feladataik elvégzéséhez az e 

rendelet 2. és 4. cikkének megfelelően 

biztosított valamennyi adathoz való 

hozzáférést és a lekérdezésük lehetőségét. 

Ez nem sértheti a tagállamok, uniós 

szervek, harmadik országok és nemzetközi 

szervezetek annak jelzésére vonatkozó 

jogát, hogy korlátozások vannak 

érvényben az ilyen adatokhoz való 

hozzáférésre és az adatok felhasználására 

vonatkozóan, továbbá ennek összhangban 

kell lennie az e rendeletben foglalt 

adatvédelmi garanciákkal.  

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Eurojust indokolatlan 

késedelem nélkül foglalkozik az Európai 

Ügyészségtől származó segítségnyújtás 

iránti megkeresésekkel, és adott esetben 

úgy dolgozza fel e megkereséseket, mintha 

azokat az igazságügyi együttműködés 

tekintetében hatáskörrel rendelkező 

nemzeti hatóságtól kapta volna. 

(2) Az Eurojust indokolatlan 

késedelem nélkül foglalkozik az Európai 

Ügyészségtől származó segítségnyújtás 

iránti megkeresésekkel, és úgy dolgozza fel 

e megkereséseket, mintha azokat az 

igazságügyi együttműködés tekintetében 

hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságtól 

kapta volna. 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

42 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A FRONTEX-nek hozzá kell 

járulnia az Eurojust munkájához, többek 

között az (EU) 2016/1624 rendelet1a 
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szerinti megbízatásával és feladataival 

összhangban feldolgozott információk 

továbbításával.  

 _____________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/1624 rendelete (2016. 

szeptember 14.) az Európai Határ- és 

Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 

módosításáról, valamint a 863/2007/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 

2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 

2005/267/EK tanácsi határozat hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 

1. o.). 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 55a. cikk (új) 

 Javasolt jogalkotási aktusokról szóló 

vélemények 

 A Bizottság és az érintett tagállamok 

kikérhetik az Eurojust véleményét az 

EUMSZ 76. cikkében említett minden 

javasolt jogalkotási aktussal 

kapcsolatban. 

Indokolás 

Ez a módosítás magában foglalja a 2002/187/IB tanácsi határozat 32. cikkének (3) 

bekezdését, a 2008-as módosítással összhangban, amely megmagyarázhatatlan módon nem 

szerepel a Bizottság e javaslatában. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Eurojust továbbítja éves 

jelentését az Európai Parlamentnek, amely 

észrevételeket és következtetéseket tehet. 

(1) Az Eurojust továbbítja éves 

jelentését az Európai Parlamentnek és a 

nemzeti parlamenteknek, amelyek 

észrevételeket és következtetéseket 

tehetnek. 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A testület elnöke az Európai 

Parlament kérésére megjelenik előtte az 

Eurojusttal kapcsolatos kérdések 

megvitatása – és különösen az éves 

jelentések előterjesztése – céljából, a 

diszkréciós és titoktartási kötelezettség 

figyelembevételével. A viták nem utalnak 

közvetve vagy közvetetten a konkrét 

operatív ügyekkel kapcsolatos konkrét 

fellépésekre. 

(2) Hivatalba lépés előtt a testület 

újonnan kinevezett elnökét felkérik, hogy 
az Európai Parlament illetékes bizottsága 

vagy bizottságai előtt tegyen nyilatkozatot, 

és válaszoljon a testületi vagy bizottsági 

tagok által feltett kérdésekre. 

 Hivatali ideje alatt a testület elnöke az 

Európai Parlament kérésére megjelenik 

előtte az Eurojusttal kapcsolatos kérdések 

megvitatása – és különösen az éves 

jelentések előterjesztése – céljából, a 

diszkréciós és titoktartási kötelezettség 

figyelembevételével. A viták nem utalnak 

közvetve vagy közvetetten a konkrét 

operatív ügyekkel kapcsolatos konkrét 

fellépésekre. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az e rendeletben előírt egyéb 

tájékoztatási és konzultációs 

(3) Az e rendeletben előírt egyéb 

tájékoztatási és konzultációs 



 

AD\1136523HU.docx 29/33 PE607.846v02-00 

 HU 

kötelezettségek mellett az Eurojust 

tájékoztatás céljából megküldi az Európai 

Parlamentnek az alábbiakat: 

kötelezettségek mellett az Eurojust 

tájékoztatás céljából megküldi az Európai 

Parlamentnek és a nemzeti 

parlamenteknek az alábbiakat: 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Eurojust megküldi éves 

jelentését a nemzeti parlamenteknek. Az 

Eurojust a (3) bekezdésben említett 

dokumentumokat is megküldi a nemzeti 

parlamenteknek. 

törölve 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

59 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A titoktartási kötelezettség az 

Eurojusthoz beérkezett összes információra 

kiterjed, kivéve, ha az információkat már 

közzétették vagy a nyilvánosság számára 

hozzáférhetőek. 

(4) A titoktartási kötelezettség az 

Eurojusthoz beérkezett és az általa 

továbbított összes információra kiterjed, 

kivéve, ha az információkat már 

közzétették vagy a nyilvánosság számára 

hozzáférhetőek. 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

67 cikk – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Hatályon kívül helyezés  Hatályon kívül helyezések és módosítások 

(Lásd a 67. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjához benyújtott módosításokat is.) 
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Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

67 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (2a) A 2009/948/IB kerethatározat 10. 

cikke (3) bekezdésének helyébe a 

következő szöveg lép: 

„(3) A közvetlen konzultációk során a 

konzultációkban részvevő illetékes 

hatóságok, ha lehetséges, válaszolnak a 

konzultációkban résztvevő más illetékes 

hatóságoktól érkező információ iránti 

kérelmekre. Olyan esetekben azonban, 

amikor egy illetékes hatóság olyan 

különleges információt kér egy másik 
illetékes hatóságtól, amely jelentős 

nemzetbiztonsági érdekeket sérthet, vagy 

személyek biztonságát veszélyeztetheti, ez 

utóbbi hatóság nem köteles közölni ezt az 

információt.” 

„(3) A közvetlen konzultációk során az 

érintett illetékes hatóságok válaszolnak a 

konzultációkban ugyancsak érintett, többi 

illetékes hatóságtól érkező 

információkérésekre.” 

(Lásd a 67. cikkhez fűzött módosítást.) 

Indokolás 

A joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések 

megelőzéséről és rendezéséről szóló, 2009. november 30-i 2009/948/IB tanácsi kerethatározat 

módosítása kiegészíti az e javaslat 21. és 23. cikkéhez fűzött módosításokat és célja a kivételek 

eltávolítása, melyek károsak lehetnek a hasznos információk cseréje tekintetében. 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

67 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (2b) A 2009/948/IB kerethatározat 12. 

cikke (2) bekezdésének helyébe a 

következő szöveg lép: 

„(2) Ha a 10. cikk szerint nem volt 

lehetséges konszenzus elérése, az ügyet 

adott esetben az érintett tagállamok 

„(2) Ha nem sikerül megállapodásra 

jutni, a 10. cikkel összhangban, az ügyet 

az érintett tagállamok a megfelelő nemzeti 
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bármely illetékes hatósága az Eurojust elé 

utalja, feltéve, hogy az Eurojust az 

Eurojust-határozat 4. cikkének (1) 

bekezdése értelmében hatáskörrel 

rendelkezik az ügyben.” 

tagokon keresztül benyújtják az 

Eurojustnak, amennyiben az Eurojust-

rendelet 3. cikke értelmében az Eurojust 

az illetékes. 

(Lásd a 67. cikkhez fűzött módosítást.) 

Indokolás 

A joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, büntetőeljárások során felmerülő összeütközések 

megelőzéséről és rendezéséről szóló, 2009. november 30-i 2009/948/IB tanácsi kerethatározat 

e módosítása kiegészíti az e javaslat 4. cikkének (4) és (5) bekezdéséhez fűzött módosításokat 

és célja, hogy a joghatósági összeütközéseket az EUMSZ 85. cikke (1) bekezdése c) pontjának 

megfelelően kötelezően az Eurojusthoz utalják, ami nagyobb összhangban áll a nemzeti tagok 

szerepével. 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 franciabekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– szervezett rablás; – szervezett lopás vagy rablás; 
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